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พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25371
บทนา
1. แนวคิดและเจตนารมณ์ ของของกฎหมาย
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 หรื อ กฎหมายเงินทดแทน เป็ นกฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงานที่มีแนวในการให้ ความช่วยเหลือลูกจ้ างที่ ประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากการทางานฯ ให้ กับนายจ้ าง โดยกาหนดให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นที่เรี ยกว่า “กองทุน
เงินทดแทน” เพื่อดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว โดยเงินส่วนใหญ่ ในกองทุนฯ จะมาจากการจ่ายเงิน
เข้ ากองทุนฯ ของนายจ้ างเป็ นหลัก เหตุผลเนื่องจากการที่กฎหมายเงินทดแทนกาหนดให้ นายจ้ าง
จะต้ องมีความรับผิดชอบต่อลูกจ้ างในกรณีดงั กล่าว อาจไม่เป็ นจริ งในทางปฏิบตั ิเพราะเมื่อถึงเวลา
นายจ้ างจะต้ องรับผิดชอบ นายจ้ างอาจจะอ้ างว่าตนไม่มีเงินเพียงพอที่จ ะรับผิดชอบต่อลูกจ้ าง
ด้ วยเหตุนี ้การบริ หารจัดการในรูปแบบของการจัดตังกองทุ
้
นเงินทดแทนที่ให้ นายจ้ างแต่ละรายจ่าย
เงินสมทบเข้ ากองทุน ฯ ตามอัต ราที่ก ฎหมายฯ ก าหนด และในกรณี ที่ ลูก จ้ างประสบเหตุ ตาม
กฎหมายฯ ดังกล่าว นายจ้ างของลูกจ้ างรายนันก็
้ สามารถที่จะเบิกเงินจากกองทุนฯ เพื่อนาไปให้
ความช่วยเหลือต่อลูกจ้ างของตนได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายฯ กาหนด ด้ วยเหตุนี ้การบริ หาร
กฎหมายฯ ในรูปแบบของการจัดตังกองทุ
้
นฯ ก็เป็ นสิ่งที่จะทาให้ หลักการตามกฎหมายฯ ดังกล่าว
เป็ นจริ งได้ ในทางปฏิบตั ิเปรี ยบเสมือนนายจ้ างเป็ นผู้ซื ้อประกันให้ กบั ลูกจ้ าง โดยการจ่ายเงินสมทบ
เข้ ากองทุนเงินทดแทนที่มีรัฐเป็ นผู้ดแู ลบริ หารจัดการ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะลูกจ้ างซึง่ เป็ นกาลัง
แรงงานของประเทศได้ รับ การดูแลที่ เหมาะสม เพื่อ ให้ เกิ ด ประสิท ธิ ภ าพของการใช้ แรงงานใน
ภาพรวมของประเทศ

กฎหมายฉบับนี ้ประกาศใช้ เมือวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยให้ ยกเลิก 2 (6) และข้ อ 9 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 และข้ อ 3 และ ข้ อ 10 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับ
ที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งได้ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
1
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2. ขอบเขตการบังคับใช้ ของกฎหมาย
ตามหลักทั่วไปกฎหมายเงินทดแทนจะบังคับใช้ กับนายจ้ างและลูกจ้ างที่เป็ นการจ้ างงาน
ของเอกชนทุกกรณี ไม่ว่านายจ้ างนันจะประกอบกิ
้
จการประเภทใด หรื อมี ลกู จ้ างจานวนเท่าใดก็
ตาม แต่กฎหมายเงินทดแทนจะไม่ใช้ บงั คับกับ
1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้ องถิ่น เฉพาะข้ าราชการ หรื อ
ลูกจ้ างประจา
2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
3. รัฐบาลต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ สาหรับลูกจ้ างที่ไม่ได้ เป็ นการจ้ างงานใน
ประเทศ
4. นายจ้ างซึง่ ดาเนินกิจการที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรในทางเศรษฐกิจ
5. นายจ้ างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

3. สาระสาคัญโดยสรุ ปของกฎหมาย
3.1 การก าหนดให้ น ายจ้ างจะต้ อ งเป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ลูก จ้ า งประสบเหตุต ามที่
กฎหมายเงินทดแทนกาหนด ซึง่ ได้ แก่กรณีตอ่ ไปนี ้
1. ประสบอันตราย แก่ก าย แก่ จิตใจ หรื อ ถึงแก่ ความตาย เนื่อ งจากการท างานหรื อ
ป้องกันรักษาประโยชน์ให้ แก่ นายจ้ าง หรื อตามคาสัง่ ของนายจ้ าง
2. เจ็บป่ วยหรื อถึงแก่ความตายด้ วยโรค ซึ่งเกิดขึ ้นตามลักษณะหรื อสภาพของงานหรื อ
เนื่องจากการทางาน
3. สูญหายไประหว่างการทางาน หรื อปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของนายจ้ าง (ซึง่ มีเหตุอนั ควรเชื่อ
ว่าลูกจ้ างถึงแก่ความตาย)
โดยเหตุดงั กล่าวนันจะต้
้ องเป็ นสาเหตุที่เนื่องมาจากการทางาน เหตุผลเนื่องเมื่อลูกจ้ างเป็ น
ผู้ทางานให้ กับนายจ้ าง แล้ วประสบเหตุดงั กล่าว นายจ้ างก็ ควรที่จะมีหน้ าที่เข้ ามาดูแลช่วยเหลือ
ลูกจ้ าง
3.2 การกาหนดให้ มีการจัดตัง้ “กองทุนเงินทดแทน” ที่นายจ้ างมีหน้ าที่ต้อ งจ่ายเงินสมทบ
เข้ ากองทุนฯ และสามารถเบิกเงินในกองทุนดังกล่าวเพื่อนามาช่วยเหลือลูกจ้ างที่ประสบเหตุตามที่
กฎหมายเงินทดแทนกาหนด
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4. โครงสร้ างของกฎหมาย
กฎหมายเงินทดแทน หรื อพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มี บทบัญญัติทงสิ
ั ้ ้น 70
มาตรา แบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี ้
 ชื่อกฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้ นิยามศัพท์ ผู้รักษาการตามกฎหมาย
(มาตรา 1 - มาตรา 6)
 หมวด 1 บททัว่ ไป
(มาตรา 7 - มาตรา 12)
 หมวด 2 เงินทดแทน
(มาตรา 13 - มาตรา 25)
 หมวด 3 กองทุนเงินทดแทน
(มาตรา 26 - มาตรา 30)
 หมวด 4 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และคณะกรรมการแพทย์
(มาตรา 31 - มาตรา 43)
 หมวด 5 เงินสมทบ
(มาตรา 44 - มาตรา 47)
 หมวด 6 การยื่นคาร้ อง การพิจารณาคาร้ องและการอุทธรณ์
(มาตรา 48 - มาตรา 56)
 หมวด 7 พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(มาตรา 57 - มาตรา 60)
 หมวด 8 การส่งหนังสือ
(มาตรา 61)
 หมวด 9 การกาหนดโทษ
(มาตรา 62 - มาตรา 66)
 บทเฉพาะกาล
(มาตรา 67 - มาตรา 70)
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หมวด 1
บททั่วไป

1. กาหนดให้ กฎหมายเงินทดแทนเป็ นมาตรฐานขัน้ ต่า
มาตรา 7 การเรียกร้ องหรือการได้ มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ไม่ เป็ นการตัด
สิทธิหรือประโยชน์ ที่ลูกจ้ างพึงได้ ตามกฎหมายอื่น

2. การให้ ความช่ วยเหลือลูกจ้ างในการดาเนินคดีเกี่ยวกับเงินทดแทนโดยรั ฐ
มาตรา 8 ให้ กระทรวงแรงงาน* มีอานาจแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซึ่งมีคุณวุฒไิ ม่ ตา่ กว่ าปริญญา
ตรี ทางนิติศาสตร์ เพื่อมีอานาจฟ้ องคดีและแก้ ต่างคดีเกี่ยวกับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ แก่
ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20
ให้ ลูกจ้ างหรื อผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ที่ประสงค์ จะให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ฟ้องคดีหรือแก้ ต่างคดี
ตามวรรคหนึ่งยื่นคาขอต่ อสานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกาหนด

เพื่อให้ กฎหมายเงินทดแทน สามารถคุ้มครองลูกจ้ างได้ อย่างแท้ จริ งจึงมีการกาหนดการให้
ความช่วยเหลือลูกจ้ างในการดาเนินคดีเกี่ยวกับเงินทดแทนโดยรัฐ โดยกฎหมายฯ กาหนดว่าการที่
ลูกจ้ างได้ รับ สิทธิ ใด ๆ ตามกฎหมายอื่ น ก็ จ ะไม่เป็ นการตัดสิทธิ ของลูกจ้ า งตามที่กฎหมายเงิน
ทดแทนกาหนดไว้

3. บุริมสิทธิของเงินทดแทน
มาตรา 9 หนี้ ท่ีเกิดจากการไม่ ชาระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือ เงินเพิ่มตามพระราชบัญ ญัติน้ี
ให้ ลูกจ้ างหรื อสานักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์ สินทั้งหมดของนายจ้ าง ซึ่งเป็ นลูกหนี้ ในลาดับเดียวกับ
บุริมสิทธิในค่ าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์

เพื่ อ ให้ ก ารบังคับ ใช้ กฎหมายเงิ น ทดแทน เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ กฎหมายฯ จึ ง
กาหนดให้ หนี ข้ องนายจ้ างที่ เกิ ดจากการที่นายจ้ างไม่ชาระเงินทดแทน เงินสมทบ หรื อ เงินเพิ่ ม
ตามที่กฎหมายฯ กาหนดจะมีบุริมสิทธิของหนี ้ดังกล่าวในลาดับเกี่ยวกับค่าภาษีอากร.
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4. ความรั บผิดในเงินทดแทนของผู้รับเหมาช่ วง และผู้ประกอบกิจการที่ได้
ว่ าจ้ างโดยวิธีเหมาค่ าแรง
มาตรา 10 ในกรณี ท่นี ายจ้ างซึ่งเป็ นผู้รับเหมาช่ วงไม่ จ่ายเงินทดแทน เงินสมทบหรื อเงินเพิ่มให้
ผู้รับเหมาช่ วงในลาดับถั ดขึ้น ไปหากมีตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้ นซึ่งมิใช่ นายจ้ างร่ วมรั บผิดกั บ
ผู้รับเหมาช่ วงซึ่งเป็ นนายจ้ างในการจ่ ายเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
ให้ ผ้ ูรับเหมาชั้น ต้ น หรื อผู้รับเหมาช่ วงซึ่งมิใช่ นายจ้ างที่ได้ จ่า ยเงินทดแทน เงิน สมทบหรื อ เงิน
เพิ่ม มี สิท ธิไล่ เบี้ยเอาแก่ น ายจ้ า งและบรรดาผู้ รับเหมาช่ วงอื่ น หากมี ตลอดสายในเงิน ทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม ที่ได้ จ่ายให้ แก่ ลูกจ้ างหรือสานักงาน

จากกฎหมายเงินทดแทน ดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้คือ กรณีนายจ้ างซึง่ เป็ นผู้รับเหมาช่วง
ไม่จ่ายเงินทดแทน เงินสบทบ หรื อเงินเพิ่ม ตามที่กฎหมายฯ กาหนดสาหรั บลูกจ้ างของตน กฎ
หมายฯ กาหนดให้ ผ้ รู ับเหมาช่วงในลาดับถัดขึ ้นไป หากมีตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชันต้
้ น ซึ่งมิใช่
นายจ้ าง ต้ องมาร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วง ซึง่ เป็ นนายจ้ างในการจ่ายเงินดังกล่าว
มาตรา 112 ในกรณีที่ผ้ ูประกอบกิจการได้ ว่าจ้ างด้ วยวิธีเหมาค่ าแรงโดยมอบให้ บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดรั บ ช่ ว งไปควบคุ ม ดู แ ลการท างานหรื อ รั บ ผิ ด ชอบจ่ า ยค่ าจ้ า งให้ แก่ ลู ก จ้ า งอี ก ทอดหนึ่ ง หรื อ
มอบหมายให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้จัดหาลูกจ้ างมาทางานอันมิใช่ การประกอบธุรกิจจัดหางานโดย
การทางานนั้ นเป็ นส่ วนหนึ่งส่ วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทาในสถานประกอบการ หรื อ
สถานที่ทางานของผู้ประกอบกิจการ และเครื่องมือที่สาคัญสาหรับใช้ ทางานนั้ นผู้ประกอบกิจการเป็ น
ผู้ จั ด หา กรณี เช่ นว่ านี้ ผู้ ประกอบกิ จ การย่ อมอยู่ ในฐานะนายจ้ า งซึ่ ง มี ห น้ าที่ ต้ องปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตนิ ี้
ในกรณี ท่ีผ้ ู รั บเหมาค่ า แรงงานตามวรรคหนึ่ งเป็ นผู้ ยื่น แบบรายการขึ้น ทะเบียนนายจ้ างต่ อ
สานั กงานตามมาตรา 44 ในฐานะนายจ้ าง ให้ ผ้ ู รับเหมาค่ า แรงมี หน้ าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญั ติน้ี
เช่ นเดียวกับนายจ้ าง ในกรณีเช่ นว่ านี้ให้ ผ้ ูประกอบกิจการหลุดพ้ นจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและ
เงินเพิ่มเพียงเท่ าที่ผ้ ูรับเหมาค่ าแรงได้ นาส่ งสานักงาน

จากกฎหมายเงินทดแทน ดังกล่าวสามารถสรุ ป ได้ ดังนี ้คื อ กรณี ผ้ ูป ระกอบกิ จ การได้
ว่าจ้ างโดยวิธีเหมาค่าแรง (ในงานที่เป็ นส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรื อ ธุรกิจในความ
รับผิดชอบของ ผู้ประกอบกิจการ) ถ้ าผู้รับเหมาค่าแรงดังกล่าวไม่จ่ายเงินทดแทน เงินสบทบ หรื อ
เงิ น เพิ่ ม ตามที่ ก ฎหมายเงิ น ทดแทนก าหนด ส าหรั บ กรณี ก ารจ้ า งลูก จ้ า งของตน กฎหมายฯ
กาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการที่ได้ คา่ จ้ างโดยวิธีเหมาค่าแรงจะต้ องร่วมรับผิดในเงินดังกล่าวด้ วย
2
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หมวด 2
เงินทดแทน
เนือ้ หาโดยสรุ ปในส่วนนีเ้ ป็ นเรื่ อ งเกี่ ยวกับการกาหนดให้ นายจ้ างมี หน้ าที่จ่ายเงินทดแทน
ให้ กบั ลูกจ้ างในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดฯ โดยเมื่อนายจ้ างได้ จ่ายเงินทดแทนดังกล่าว
ไปแล้ ว นายจ้ างสามารถที่จะเบิกเงินดังกล่าวได้ จ ากกองทุนเงินทดแทนตามอัตราที่กฎหมายฯ
กาหนโดยมีเนื ้อหาดังนี ้

1. กาหนดหน้ าที่ของนายจ้ างต่ อลูกจ้ าง
มาตรา 13 เมื่ อ ลู ก จ้ างประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ วย ให้ นายจ้ า งจั ด ให้ ลู ก จ้ า งได้ รั บ การ
รั ก ษาพยาบาลทัน ทีตามความเหมาะสมแก่ อั น ตรายหรื อ ความเจ็บป่ วยนั้ น และให้ น ายจ้ า งจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลเท่ าที่จ่ายจริงตามความจาเป็ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กาหนด
ในกฎกระทรวง3
ให้ นายจ้ างจ่ ายค่ ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ ชักช้ าเมื่อฝ่ ายลูกจ้ างแจ้ งให้ นายจ้ างทราบ
มาตรา 154 กรณี ที่ ลูก จ้ า งจาเป็ นต้ อ งได้ รับ การฟื้ นฟู สมรรถภาพในการท างานภายหลั งการ
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย ให้ นายจ้ างจ่ ายค่ าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางานของลูกจ้ างเท่ าที่จ่าย
จริงตามความจาเป็ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 165 เมื่อลูกจ้ างประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยจนถึงแก่ ความตาย หรือสูญหายให้ นายจ้ าง
จ่ ายค่ าทาศพแก่ ผ้ ูจัดการศพของลูกจ้ างตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 17 ในกรณีที่ลูกจ้ างประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยจนถึงแก่ ความตายโดยไม่ มีผ้ ูจัดการศพ
ให้ นายจ้ างจัดการศพของลูกจ้ างไปพลางก่ อนจนกว่ าผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 จะมาขอเป็ นผู้จัดการศพ
แต่ นายจ้ างจะใช้ ค่าทาศพเกินหนึ่งในสามของค่ าทาศพตามมาตรา 16 ไม่ ได้ ถ้ าลูกจ้ างถึงแก่ ความตาย
ครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง แล้ วยังไม่ มีผ้ ูมีสิทธิตามมาตรา 20 มาขอเป็ นผู้ จัดการศพให้ นายจ้ างจัดการศพ
นั้นตามประเพณี ทางศาสนาของลูกจ้ างซึ่งถึงแก่ ความตายหรื อตามประเพณี แห่ งท้ องถิ่นโดยคานึงถึง
ฐานะทางสังคมของลูกจ้ าง ในการนี้ให้ นายจ้ างใช้ ค่าทาศพส่ วนที่เหลือได้
มาตรา 186 เมื่อลูกจ้ างประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสูญหาย ให้ นายจ้ างจ่ ายค่ าทดแทนเป็ น
รายเดือนให้ แก่ ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แล้ วแต่ กรณี ดังต่ อไปนี้

มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มาตรา 15 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตทิ ดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5
มาตรา 16 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตทิ ดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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มาตรา 18 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตทิ ดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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(1) ร้ อยละเจ็ดสิบของค่ าจ้ างรายเดือน สาหรั บกรณี ที่ลูกจ้ างไม่ สามารถทางานได้ ไม่ ว่าลูกจ้ างจะ
สูญ เสียอวัยวะตาม (2) ด้ วยหรื อ ไม่ ก็ตาม โดยจ่ ายตั้งแต่ วัน แรกที่ลูก จ้ า งไม่ สามารถท างานได้ ไปจน
ตลอดระยะเวลาที่ไม่ สามารถทางานได้ แต่ ต้องไม่ เกินหนึ่งปี
(2) ร้ อยละเจ็ดสอบของค่ าจ้ างรายเดือน สาหรั บกรณี ที่ลูกจ้ า งต้ องสู ญ เสี ยสมรรถภาพในการ
ทางานของร่ างกาย โดยจ่ ายตามระยะเวลาที่ต้องจ่ ายให้ ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด แต่
ต้ องไม่ เกินสิบปี
(3) ร้ อยละเจ็ดสิบของค่ าจ้ างรายเดือ น สาหรั บกรณี ที่ลูก จ้ างทุพพลภาพโดยจ่ ายตามประเภท
ของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด แต่ ต้องไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าปี
(4) ร้ อ ยละเจ็ดสิบของค่ าจ้ างรายเดือ น สาหรั บกรณี ที่ลูก จ้ างถึงแก่ ค วามตายหรื อ สู ญ หาย มี
กาหนดสิบปี
ค าว่ า “ทุ พ พลภาพ” ตามมาตรานี้ หมายความว่ า การที่ ลู ก จ้ า งสู ญ เสี ย อวัย วะหรื อ สู ญ เสี ย
สมรรถภาพของอวัยวะหรื อของร่ างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนทาให้ ความสามารถใน
การท างานลดลงถึงขนาดไม่ อ าจประกอบการงานตามปกติได้ ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ เลขาธิ ก าร
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการแพทย์
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารค านวณค่ า จ้ า งรายเดือ นให้ เป็ นไปตามที่ ก ระทรวงแรงงานประกาศ
กาหนด
ค่ าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้ องไม่ น้อยกว่ าค่ าทดแทนรายเดือนตา่ สุด และไม่ มากกว่ าค่ าทดแทน
รายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด
มาตรา 197 ในกรณี ที่นายจ้ างจ่ ายค่ าทดแทนตามมาตรา 18 (2) หรือ (3) และต่ อมาลูกจ้ างได้ ถึง
แก่ ความตายในขณะที่ยังรับค่ าทดแทนไม่ ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่ าว ให้ นายจ้ างจ่ ายค่ าทดแทน
ให้ แ ก่ ผ้ ู มี สิท ธิตามมาตรา 20 ต่ อ ไปจนครบก าหนดระยะเวลาตามสิท ธิ ทั้ งนี้ ระยะเวลาการจ่ ายค่ า
ทดแทนรวมกันต้ องไม่ เกินสิบปี

จากหลักกฎหมายเงินทดแทน ข้ างต้ นสามารถสรุ ปหน้ าที่ของนายจ้ างที่มีต่อ ลูกจ้ า งตาม
กฎหมายฯ ได้ ดงั นี ้
1. หน้ าที่จัดให้ ลกู จ้ างที่ประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางานฯ ให้ กับนายจ้ าง
ให้ ได้ รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม โดยนายจ้ างต้ อ งเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายตาม
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง.
2. หน้ าที่ในการจ่ายค่าฟื น้ ฟูสมรรถภาพในการทางานให้ กบั ลูกจ้ างในกรณีที่ลกู จ้ างประสบ
อันตราย หรื อเจ็บป่ วย เนื่องจากการทางานฯ ให้ กบั นายจ้ าง
3. หน้ าที่จ่ายค่าทาศพให้ กับผู้จัดการศพของลูกจ้ าง ในกรณี ที่ลกู จ้ างประสบอันตรายหรื อ
เจ็ บ ป่ วยจนถึงแก่ ความตายหรื อ สูญ หาย ตามอัตราที่ กาหนดในกฎกระทรวงและในกรณี ที่ ใน
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ขณะนันไม่
้ มีหรื อในกรณีที่ไม่มีบุคคลที่กฎหมายเงินทดแทน กาหนด นายจ้ างต้ องมีหน้ าที่จัดการ
งานศพของลูกจ้ าง
4. กาหนดอัตราการจ่ายค่าทดแทนรายเดือนโดยสรุปที่นายจ้ างต้ องจ่ายให้ กบั ลูกจ้ าง หรื อ
บุคคลที่กฎหมายฯ กาหนดเมื่อลูกจ้ างประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย หรือสูญหาย

2. กาหนดโรคที่เกิดขึน้ ตามลักษณะ หรื อสภาพของงาน
มาตรา 14 ให้ กระทรวงแรงงาน* ประกาศกาหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึน้ ตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเนื่องจากการทางาน

3. กาหนดบุคคลที่มีสิทธิได้ รับเงินทดแทน กรณีลูกจ้ างถึงแก่ ความตาย
มาตรา 20 เมื่ อ ลูกจ้ างประสบอั นตรายหรื อ เจ็บป่ วยจนถึงแก่ ความตายหรื อ สูญ หายให้ บุคคล
ดังต่ อไปนี้เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนจากนายจ้ าง
(1) บิดามารดา
(2) สามีหรือภรรยา
(3)8 บุตรมี อ ายุต่ากว่ า สิบ แปดปี ให้ มีสิท ธิได้ รับเงิน ทดแทนต่ อ ไปจนกว่ าจะจบการศึก ษาใน
ระดับปริญญาตรี
(3/1)9 บุตรมีอายุตั้งแต่ สิบแปดปี ขึ้นไปที่อยู่ระหว่ างการศึกษาในระดับไม่ สูงกว่ าปริญญาตรี ให้ มี
สิทธิได้ รับเงินทดแทนจนกว่ าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(4) บุตรมีอายุต้งั แต่ สิบแปดปี และทุพพลภาพหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของลูกจ้ างก่ อนลูกจ้ างถึงแก่ ความตายหรือสูญหาย
ให้ บุตรของลูกจ้ างซึ่งเกิดภายในสามร้ อยสิบวันนับแต่ วันที่ลูกจ้ างถึงแก่ ความตายหรือวันที่เกิด
เหตุสูญหายมีสิทธิได้ รับเงินทดแทนนับแต่ วันคลอด
ในกรณี ที่ไม่ มี ผ้ ู มีสิ ท ธิต ามวรรคหนึ่ ง ให้ น ายจ้ า งจ่ ายเงิน ทดแทนแก่ ผ้ ู ซึ่งอยู่ในอุ ปการะของ
ลู ก จ้ า งก่ อนลู ก จ้ า งถึ ง แก่ ความตายหรื อ สู ญ หาย แต่ ผ้ ู อยู่ ในอุ ป การะดั งกล่ า ว จะต้ อ งได้ รับ ความ
เดือดร้ อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้ างที่ตายหรือสูญหาย
มาตรา 21 ให้ ผ้ ูมีสิทธิตามมาตรา 20 ได้ รับส่ วนแบ่ งในเงินทดแทนเท่ ากัน
ในกรณี ที่สิทธิได้ รับเงิน ทดแทนสิ้นสุ ดลงเพราะผู้มีสิท ธิตามมาตรา 20 ผู้ห นึ่ งผู้ใดถึงแก่ ความ
ตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหม่ หรือมิได้ สมรสใหม่ แต่ มีพฤติการณ์ แสดงให้ เห็นได้ ว่าอยู่กินฉันสามี
หรือภรรยากับหญิงหรือ ชายอื่น หรื อบุตรไม่ มีลักษณะตามมาตรา 20(3) หรื อ (4) อีกต่ อไปให้ นาส่ วน
แบ่ งของผู้หมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่ าวไปเฉลี่ยให้ แก่ ผ้ ูมีสิทธิอื่นต่ อไป
มาตรา 23 ห้ ามมิให้ นายจ้ างหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงินทดแทนไม่ อยุ่ในความรั บผิด
แห่ งการบังคับคดี
มาตรา 20 วรรคหนึ่ง (3) แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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มาตรา 20 วรรคหนึ่ง (3/1) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8
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4. กาหนดข้ อยกเว้ นที่ไม่ ต้องจ่ ายเงินทดแทนให้ กับลูกจ้ าง
มาตรา 22 นายจ้ างไม่ ต้องจ่ ายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยของลูกจ้ าง
เพราะเหตุอย่ างหนึ่งอย่ างใด ดังต่ อไปนี้
(1) ลูกจ้ างเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไม่ สามารถครองสติได้
(2) ลูกจ้ างจงใจให้ ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้ ผ้ ูอื่นทาให้ ตนประสบอันตราย

5. สิทธิของนายจ้ างในการเบิกเงินจากกองทุนเงินทดแทน
มาตรา 25 การจ่ ายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณี ที่นายจ้ างเป็ นผู้มีหน้ าที่ต้องจ่ ายเงินสมทบ
ให้ สานั กงานจ่ ายเงินทดแทนแก่ ลูกจ้ างหรื อผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แทนนายจ้ างนั้ น แต่ ถ้านายจ้ างได้
ทดรองจ่ ายเงินทดแทนให้ ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธินั้นไปก่ อน และเป็ นกรณีที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีคาวินิจฉัย
ว่ าลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิดังกล่ าวมีสิทธิได้ รับเงินทดแทน ให้ นายจ้ างขอรับเงินทดแทนที่ได้ ทดรองจ่ ายไป
คืนจากสานักงานได้ ตามระเบียบที่เลขาธิการกาหนด
ในกรณี ที่น ายจ้ า งเป็ นผู้ ไม่ มีห น้ าที่ต้อ งจ่ ายเงิน สมทบ และได้ ท ดรองจ่ ายเงิน ทดแทนแก่
ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ไปก่ อน ถ้ าลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธินั้นมีสิทธิได้ รับเงินทดแทนตามคาสั่ง
ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา 50 หรือคาสั่งใหม่ ตามมาตรา 51 นายจ้ างมีสิทธินาเงินทดแทนที่ได้
จ่ า ยให้ ลู ก จ้ า งหรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ ดั งกล่ าวไปนั้ น มาหั ก จากจ านวนเงิน ทดแทนตามค าสั่ งของพนั ก งาน
เจ้ าหน้ าที่ได้ ไม่ เกินจานวนเงินทดแทนตามประเภทที่กาหนดไว้ ในคาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่

แม้ ว่ากฎหมายเงินทดแทน จะกาหนดหน้ าที่ของนายจ้ างในการจ่ายเงินทดแทนต่อลูกจ้ าง
เมื่ อ มี เหตุต่อลูกจ้ างตามที่กฎหมายฯ กาหนด แต่เนื่องจากกฎหมายเงินทดแทนเป็ นการบริ หาร
กฎหมายบนแนวคิดของการประกันโดยการจัดตังกองทุ
้
นที่กาหนดหน้ าที่ให้ นายจ้ างเป็ นผู้จ่ายเงิน
เข้ ากองทุนด้ วยเหตุนี ้ กฎหมายจึงกาหนดให้ นายจ้ างสามารถที่จะมาเบิกค่าใช้ จ่ายในเงินทดแทนที่
นายจ้ างได้ จ่ายไปจากกองทุนเงินทดแทนได้
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หมวด 3
กองทุนเงินทดแทน
การจัดตัง้ กองทุนเงินทดแทน
มาตรา 26 ให้ มีกองทุนเงิน ทดแทนในสานั กงานประกั นสั งคมเพื่ อจ่ ายเป็ นเงิน ทดแทนแก่
ลูกจ้ างแทนนายจ้ างซึ่งมีหน้ าที่ต้องจ่ ายเงินสมทบตามมาตรา 44 และเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามมาตรา 43
ให้ กองทุน เงิน ทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวัน ที่ 16 มี น าคม พ.ศ.
2515 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่
16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 เป็ นกองทุนตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 27 กองทุนประกอบด้ วย
(1) เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา 26 วรรคสอง
(2) เงินสมทบ
(3) ผลประโยชน์ ของกองทุนตามมาตรา 29
(4) เงินเพิ่มตามมาตรา 46
(5) เงินที่ตกเป็ นของกองทุนตามมาตรา 47
(6) เงินค่ าปรับที่ได้ จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 66
(7) ทรัพย์ สินที่มีผ้ ูบริจาคให้ หรือเงินอุดหนุน
(8) รายได้ อ่ืน
(9) ดอกผลของกองทุน

เนื่องจากกฎหมายเงินทดแทนเป็ นกฎหมายที่มี แนวคิดเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข โดยการมี การ
จัดตังและเก็
้
บเงินเข้ ากองทุน ฯ จากบุคคลที่กฎหมายฯ กาหนดให้ มีหน้ าที่ ซึ่งในที่นี ้ก็ คือนายจ้ าง
ด้ ว ยเหตุ นี ก้ ฎหมายฯ จึ งก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตัง้ กองทุ น เงิ น ทดแทน โดยมี ที่ ม าของเงิ น ตามที่
กฎหมายฯกาหนด
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หมวด 4
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์
1. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
มาตรา 31 ให้ มี ค ณ ะกรรมการคณ ะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณ ะกรรมการกองทุ น เงิน ทดแทน ”
ประกอบด้ วยเลขาธิการสานั กงานประกันสังคมเป็ นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่ เกินหกคน
กับ ผู้ แ ทนฝ่ ายนายจ้ า งและผู้ แ ทนฝ่ ายลู ก จ้ า งฝ่ ายละสามคน ซึ่งรั ฐมนตรี แ ต่ งตั้ง เป็ นกรรมการและ
ผู้แทนสานักงานประกันสังคมเป็ นกรรมการและเลขานุการ
การแต่ งตั้งผู้ทรงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ่ง ให้ รัฐมนตรีแต่ งตั้งจากผู้ท่มี ีความเชี่ยวชาญในทางแพทย์
ศาสตร์ นิตศิ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง ประกันสังคม หรือประกันภัย
การได้ มาซึ่งผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ วธิ ีสรรหาโดยคานึงถึง
การมี ส่วนร่ วมของฝ่ ายนายจ้ างและฝ่ ายลู ก จ้ า ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่รัฐมนตรี ก าหนด โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ10
เลขาธิการจะแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่ในสานักงานเป็ นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 11
มาตรา 32 คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
(1) เสนอความเห็นต่ อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการจ่ ายเงินทดแทน
(2) พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวงและระเบี ย บต่ า ง ๆ เพื่ อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน* เกี่ยวกับการรั บเงิน การจ่ ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินกองทุน
(4) วางระเบียบโดยความเห็น ชอบของกระทรวงแรงงาน* เกี่ยวกั บการจัดหาผลประโยชน์ ของ
กองทุน
(5) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา 52
(6) ให้ คาปรึกษาและแนะนาแก่ สานักงานประกันสังคมในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญั ตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัตหิ น้ าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ สานักงานประกันสังคมเป็ น
ผู้ปฏิบัตกิ ็ได้

กล่าวโดยสรุ ปได้ วา่ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ที่มีอานาจหน้ าที่ที่สาคัญคือ กาหนด
แนวทางและนโยบายในการบริ หารจัดการกองทุนเงินทดแทน
มาตรา 31 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
11
มาตรา 31 วรรคสี่ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10
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2. คณะกรรมการการแพทย์
มาตรา 38 12 ให้ มีค ณะกรรมการการแพทย์ ค ณะหนึ่ ง ประกอบด้ วยประธาน กรรมการ และ
กรรมการอื่นมีจานวนรวมกันไม่ เกินสิบห้ าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่ งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวช
กรรมสาขาต่ าง ๆ
ให้ รัฐมนตรีแต่ งตั้งข้ าราชการของสานักงานประกันสังคมเป็ นกรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการจะแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่ในสานักงานเป็ นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ให้ นามาตรา 33 มาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 40 คณะกรรมการการแพทย์ มีอานาจหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
(1) เสนอความเห็นต่ อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานในการให้ บริการทางการแพทย์
(2) ให้ คาปรึกษาแนะนาในทางการแพทย์ แก่ คณะกรรมการและสานักงาน
(3)13 ให้ ความเห็นในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 13 และประกาศกระทรวงแรงงานตาม
มาตรา 14 และมาตรา 18 (2) และ (3)
(4) ปฏิ บั ติก ารอื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ บั ญ ญั ติให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
การแพทย์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า คณะกรรมการการแพทย์ มี อานาจหน้ าที่ที่สาคัญ คือ การกากับดูแล
เกี่ยวกับการให้ บริ การทางการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมายเงินทดแทน

มาตรา 38 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
13
มาตรา 40 (3) แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
12
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หมวด 5
เงินสมทบ
การจ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุนเงินทดแทน
โดยอัตราการจ่ายเงินเข้ าในกองทุนของนายจ้ างจะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กับจานวนลูกจ้ าง
ประเภทธุรกิจและความเสีย่ งที่เกิดขึ ้น
มาตรา 44 14 ให้ กระทรวงแรงงานประกาศกาหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้ องที่ที่
นายจ้ างต้ องจ่ ายเงินสมทบ
ให้ นายจ้ างซึ่งมีหน้ าที่ต้องจ่ ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งต้ องดาเนินการ ดังต่ อไปนี้
(1) ยื่นแบบรายการขึน้ ทะเบียนนายจ้ าง และ
(2) จ่ ายเงินสมทบ
กรณี ข้ อ เท็จ จริ งในแบบรายการขึ้น ทะเบี ย นนายจ้ า งเปลี่ ย นแปลงไป ให้ น ายจ้ า งแจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงภายในวันที่สิบห้ าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
แบบรายการ วิธีก ารยื่น แบบรายการ การจ่ า ยเงิน สมทบ และการแจ้ งการเปลี่ ยนแปลงแบบ
รายการให้ เป็ นไปตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
มาตรา 45 เพื่ อประโยชน์ ในการเรี ยกเก็ บเงิน สมทบจากนายจ้ างตามมาตรา 44 ให้ กระทรวง
แรงงาน* มีอานาจประกาศกาหนดอัตราเงินสมทบไม่ เกินร้ อยละห้ าของค่ าจ้ างที่นายจ้ างจ่ ายแต่ ละปี
อัตราเงินฝากสาหรับการที่นายจ้ างขอจ่ ายเงินสมทบเป็ นงวดไม่ เกินร้ อยละยี่สิบห้ าของเงินสมทบแต่ ละ
ปี วิธีการประเมินและการเรี ยกเก็บ เงินสมทบจากนายจ้ าง ตลอดจนระเบียบวิธีการอันจาเป็ นเพื่อให้
สานักงานดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
การก าหนดอั ตราเงิน สมทบตามวรรคหนึ่ งให้ ค านึ ง ถึงสถิ ติก ารประสบอั น ตรายของแต่ ล ะ
ประเภทกิจการ ภาระของกองทุน และจานวนเงินของกองทุนที่มีอยู่
ให้ กระทรวงแรงงานมีอานาจในการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการลดหรื อเพิ่ม
อัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งให้ แก่ นายจ้ าง ตามอัตราส่ วนการสูญเสียของนายจ้ าง

นอกจากนีเ้ พื่อ ให้ การจ่ายเงิน เข้ ากองทุน ฯ เป็ น ไปอย่างสม่ าเสมอและต่อ เนื่อ ง และการ
จัดการกองทุนฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพกฎหมายฯ ยังกาหนด
มาตรา 4615 นายจ้ างผู้ใดไม่ จ่ายเงินสมทบภายในกาหนดเวลาหรือจ่ ายเงินสมทบไม่ ครบจานวน
ตามที่จะต้ องจ่ าย ให้ เสียเงินอีกร้ อยละสองต่ อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ ายนับแต่ วันถัดจากวันที่ต้อง
นาส่ งเงินสมทบ ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คานวณได้ ต้องไม่ เกินจานวนเงินสมทบที่นายจ้ างต้ องจ่ าย
มาตรา 44 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
15
มาตรา 46 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
14
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ในกรณี ที่หนึ่งท้ องที่ใดประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ ประสบภัยพิบัตอิ ย่ างร้ ายแรงที่ส่งผลกระทบ
ต่ อสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ หรือมีสถานการณ์ ฉุกเฉิน อันเป็ นเหตุให้ นายจ้ างไม่ อาจจ่ ายเงินสมทบได้
ตามกาหนดเวลา ให้ รัฐมนตรีตามคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกประกาศลดการจ่ ายเงิน
เพิ่มตามวรรคหนึ่งในท้ องที่นั้นก็ได้
มาตรา 47 เลขาธิการมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสือให้ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรั พย์ สิน
ของนายจ้ างซึ่งไม่ นาส่ งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนาส่ งไม่ ครบจานวน
การมี ค าสั่ งให้ ยึดหรื อ อายั ดทรั พ ย์ สิน ตามวรรคหนึ่ งจะกระท าได้ ต่อ เมื่ อ ได้ ส่งค าเตื อ นเป็ น
หนั งสื อให้ น ายจ้ า งน าเงิน สมทบหรื อ เงิน เพิ่มที่ค้ างมาจ่ ายภายในเวลาที่ก าหนดแต่ ต้อ งไม่ น้ อยกว่ า
สามสิบวันนับแต่ วันที่นายจ้ างได้ รับหนังสือนั้นและนายจ้ างไม่ จ่ายภายในเวลาที่กาหนด
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารยึด อายัด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิน ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด ทั้งนี้ ให้ นาหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ งมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
เงิน ที่ ได้ จากการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิน ให้ หั ก ไว้ เป็ นค่ า ใช้ จ่า ยในการยึด อายั ด และขาย
ทอดตลาด และจ่ ายเงิน สมทบหรื อ เงิน เพิ่มที่ค้างจ่ าย ถ้ ามีเงิน เหลื อให้ คืน แก่ นายจ้ า งโดยเร็ว โดยให้
เลขาธิการมีหนั งสือแจ้ งให้ นายจ้ างทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ ถ้ านายจ้ างไม่ มาขอรับคืนภายในห้ าปี ให้ ตกเป็ นของกองทุน

โดยสามารถสรุปหลักการสาคัญของกฎหมายเงินทดแทน ได้ ดงั นี ้
1. ก าหนดให้ น ายจ้ างเป็ นผู้มี ห น้ า ที่ ในการจ่ า ยเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น เงิ น ทดแทน โดย
กระทรวงแรงงานจะประกาศกาหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้ องที่ที่นายจ้ างต้ องจ่ายเงิน
สบทบ
2. กาหนดให้ นายจ้ างที่มีหน้ าที่ต้องจ่ายเงินสมทบต้ องยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบต่อ
ทางราชการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่นายจ้ างมีหน้ าที่
3. กาหนดอัตราเงินสมทบที่นายจ้ างต้ องจ่ายเข้ ากองทุนเงิ นทดแทน โดยกระทรวงแรงงาน
เป็ นผู้กาหนดอัตราเงินสมทบของนายจ้ าง ทังนี
้ ้อัตราเงินสมทบของนายจ้ างแต่ละราย จะขึ ้นอยูก่ ับ
สถิติการประสบอันตรายของแต่ละประเภทกิจการ ซึง่ อาจมีการปรับเพิ่มลดเงินสมทบในแต่ละปี ได้
4. กาหนดมาตรการดาเนินการของรัฐ กรณีนายจ้ างจ่ายเงินสบทบล่าช้ า หรื อนายจ้ างไม่สง่
เงิน สมทบ โดยกาหนดให้ น ายจ้ างต้ อ งเสียเงินเพิ่ มร้ อยละ ๓ ต่อ เดื อ น นอกจากนี ้ยังได้ กาหนด
มาตรการในการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของนายจ้ างที่ไม่จ่ายเงินสมทบ
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หมวด 6
การยื่นคาร้ อง การพิจารณาคาร้ อง การอุทธรณ์
1. หน้ าที่นายจ้ างเมื่อลูกจ้ างประสบเหตุตามที่กฎหมาย ฯ กาหนด
มาตรา 4816 เมื่อลูกจ้ างประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรือสูญหาย ให้ นายจ้ างแจ้ งเหตุดังกล่ าวต่ อ
สานั ก งาน ตามแบบและวิธีก ารที่เลขาธิการประกาศก าหนด ภายในสิบห้ าวัน นั บแต่ วัน ที่น ายจ้ า ง
ทราบ หรือควรจะได้ ทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรือสูญหาย

เนื ้อหาโดยสรุปในส่วนนี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกาหนดให้ นายจ้ างมีหน้ าที่แจ้ งต่อหน่วยงานของรัฐ
เมื่อลูกจ้ างประสบอันตรายเจ็บป่ วยหรื อสูญหาย โดยนายจ้ างจะต้ องยื่นเรื่ องภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่นายจ้ างทราบหรื อควรจะได้ ทราบถึงการประสบอันตรายเจ็บป่ วยหรื อสูญหาย.

2. ระยะเวลาการยื่นขอรับเงินทดแทน
มาตรา 4917 เมื่ อ ลูก จ้ างประสบอั น ตราย เจ็บป่ วย หรื อ สู ญ หาย ให้ ลูก จ้ า งหรื อ ผู้ มีสิท ธิตาม
มาตรา 20 ยื่นคาร้ องขอรับเงินทดแทนต่ อสานักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสูญหาย

เนือ้ หาโดยสรุ ป ในส่วนนีเ้ ป็ นเรื่ อ งเกี่ ยวกับก าหนดให้ ลูก จ้ างหรื อ ผู้มีสิทธิ ต ามที่ กฎหมาย
กาหนดต้ องยื่นขอรับเงินทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐ ภายใน 180 วัน นับแต่วันประสบอันตราย
เจ็บป่ วย หรื อสูญหายแล้ วแต่กรณี

3. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคาร้ องขอรั บเงินทดแทน
มาตรา 50 เมื่อมีการแจ้ งการประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรือสูญหาย ตามมาตรา 48 หรือมีการ
ยื่นคาร้ องขอรับเงินทดแทนตามมาตรา 49 หรือ ความปรากฎแก่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ว่าลูกจ้ างประสบ
อั น ตราย เจ็บ ป่ วย หรื อ สู ญ หาย ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่สอบสวนและออกค าสั่ งให้ น ายจ้ า งจ่ า ยเงิน
ทดแทนให้ แก่ ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยมิชักช้ า

มาตรา 48 แก้ ไขเพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
17
มาตรา 49 แก้ ไขเพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
16
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คาสั่งตามวรรคหนึ่งถ้ าเป็ นกรณี ที่ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนให้
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่กาหนดจานวนเงิน ทดแทนและระยะเวลาที่ต้องจ่ ายเงินทดแทนไว้ ด้วย และสั่งให้
นายจ้ างจ่ ายเงินดังกล่ าวแก่ ลูกจ้ างภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่นายจ้ างทราบหรือถือว่ าได้ ทราบคาสั่ง
ให้ นายจ้ างจ่ ายเงินทดแทนแก่ ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ณ สถานที่ทางานของลูกจ้ าง
สถานที่อ่ืนตามที่นายจ้ างและฝ่ ายลูกจ้ างตกลงกัน หรือที่สานักงาน
มาตรา 51 ถ้ า ปรากฏภายหลั งว่ า ผลของการประสบอั น ตรายหรื อ การเจ็บ ป่ วยของลู ก จ้ า ง
เปลี่ยนแปลงไปอันเป็ นเหตุให้ คาสั่งที่เกี่ยวกับเงินทดแทนตามมาตรา 50 ไม่ เป็ นไปตามมาตรา 18 หรื อ
มีกรณีตามมาตรา 19 ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจออกคาสั่งให้ นายจ้ างจ่ ายเงินทดแทนใหม่ ได้ คาสั่ง
ใหม่ ให้ มีผลเฉพาะการจ่ ายเงินทดแทนในคราวต่ อไป
ในกรณี ที่ข้ อ เท็จจริ งปรากฏขึ้น ในภายหลั งอั น เป็ นเหตุ ให้ ค าสั่ งที่ เกี่ ยวกั บ เงิน ทดแทนตาม
มาตรา 50 คลาดเคลื่อนไป ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจออกคาสั่งให้ นายจ้ างจ่ ายเงินทดแทนใหม่ ได้
ในกรณี ที่การเจ็บป่ วยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้น สภาพการเป็ นลูกจ้ าง ให้ ลูก จ้ างยื่น คาร้ อ งขอรั บ
เงินทดแทนจากนายจ้ างต่ อสานักงานแห่ งท้ องที่ที่ลูกจ้ างทางานอยู่หรือที่นายจ้ างมีภูมิลาเนาได้ ภายใน
สองปี นับแต่ วันที่ทราบการเจ็บป่ วย

เนือ้ หาโดยสรุ ปในส่วนนีเ้ ป็ นเรื่ อ งเกี่ ยวกับกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจ ารณาคาร้ อง
ขอรับเงินทดแทนของเจ้ าหน้ าที่

4. หลักเกณฑ์ และวิธีการอุทธรณ์ คาสั่งของเจ้ าหน้ าที่
มาตรา 52 ในกรณี ท่นี ายจ้ าง ลูกจ้ าง หรื อผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ซึ่งได้ รับคาสั่ง คาวินิจฉัย หรื อ
การประเมิน เงิน สมทบของพนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ซึ่ งสั่ งการตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ แ ล้ วไม่ พอใจค าสั่ ง
ค าวินิจฉั ย หรื อ การประเมิน เงิน สมทบนั้ น ให้ ผ้ ู นั้ น มี สิท ธิอุ ท ธรณ์ เป็ นหนั งสื อ ต่ อ คณะกรรมการได้
ภายในสามสิบวันนั บแต่ วันที่ได้ รับแจ้ งคาสั่ง คาวินิจฉัย หรื อการประเมินเงิน สมทบ ทั้งนี้ เว้ นแต่ เป็ น
คาสั่งตามมาตรา 47
มาตรา 53 ในกรณี ที่ผ้ ู อุท ธรณ์ ไม่ พ อใจค าวินิ จฉั ยของคณะกรรมการให้ มีสิทธินาคดีไปสู่ ศาล
แรงงานภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งค าวินิ จ ฉั ย ถ้ า ไม่ น าคดี ไ ปสู่ ศาลแรงงานภายใน
กาหนดเวลาดังกล่ าว ให้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็ นที่สุด
ในกรณีที่ผ้ ูมีหน้ าที่ต้องจ่ ายเงินทดแทนตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเป็ นผู้นา
คดีไปสู่ ศาล ผู้ นั้ น ต้ อ งวางเงิน ต่ อ ศาลโดยครบถ้ วนตามจานวนที่ ถึงก าหนดจ่ ายตามค าวินิ จฉั ยของ
คณะกรรมการจึงจะฟ้ องคดีได้
เมื่ อ คดี ถึ งที่ สุ ด และผู้ ซึ่ งน าคดี ไปสู่ ศ าลตามวรรคสองมี ห น้ าที่ ต้ อ งจ่ า ยเงิน ทดแทนตามค า
พิพากษาของศาล ให้ ศาลมีอานาจจ่ ายเงินที่ผ้ ูนั้นวางไว้ ต่อศาลแก่ สานั กงาน เพื่อให้ สานักงานจ่ ายเงิน
ทดแทนดังกล่ าวแก่ ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ต่ อไป
มาตรา 54 ในกรณี ที่ลูกจ้ างของนายจ้ างตามมาตรา 44 ผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 หรือนายจ้ างตาม
มาตรา 44 ยื่นอุทธรณ์ หรือนาคดีไปสู่ศาล การอุทธรณ์ หรื อนาคดีไปสู่ศาลไม่ เป็ นการทุเลาการปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือคาวินิจฉัยของพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือของคณะกรรมการ แล้ วแต่ กรณี
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มาตรา 55 ในกรณีที่นายจ้ างอุทธรณ์ การประเมินเงินสมทบหรือนาคดีไปสู่ศาลการอุทธรณ์ หรื อ
การนาคดีไปสู่ศาลไม่ เป็ นการทุเลาการปฏิบัติตามคาสั่งของเลขาธิการหรือพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ แต่ ถ้า
นายจ้ างได้ รับอนุญาตจากเลขาธิการให้ รอคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคาพิพากษาของศาลก็ให้ จ่ายภายใน
สามสิบวันนับแต่ วันได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคาพิพากษาถึงที่สุด แล้ วแต่ กรณี
ในกรณี ท่ีมีค าวินิจฉัยอุท ธรณ์ หรื อค าพิพ ากษาถึงที่สุดให้ นายจ้ า งจ่ ายเงินสมทบหรื อจ่ ายเงิน
สมทบเพิ่มขึน้ นายจ้ างจะต้ องจ่ ายภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
การอุทธรณ์ หรื อการนาคดีไปสู่ศาลตามวรรคหนึ่งไม่ เป็ นเหตุให้ งดการเสียเงินเพิ่มตามมาตรา
46

เนื ้อหาโดยสรุปในส่วนนี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ คาสัง่ ของ
เจ้ าหน้ าที่ ในกรณีที่นายจ้ าง ลูกจ้ าง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่พอใจในคาวินิจฉัยของเจ้ าหน้ าที่
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หมวด 7
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
1. อานาจของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
มาตรา 47 เลขาธิการมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสือให้ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรั พย์ สิน
ของนายจ้ างซึ่งไม่ นาส่ งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนาส่ งไม่ ครบจานวน
การมี ค าสั่ งให้ ยึดหรื อ อายั ดทรั พ ย์ สิน ตามวรรคหนึ่ งจะกระท าได้ ต่อ เมื่ อ ได้ ส่งค าเตื อ นเป็ น
หนั งสื อให้ น ายจ้ า งน าเงิน สมทบหรื อ เงิน เพิ่มที่ค้ างมาจ่ ายภายในเวลาที่ก าหนดแต่ ต้อ งไม่ น้ อยกว่ า
สามสิบวันนับแต่ วันที่นายจ้ างได้ รับหนังสือนั้นและนายจ้ างไม่ จ่ายภายในเวลาที่กาหนด
หลักเกณฑ์ แ ละวิธีก ารยึด อายัด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิน ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด ทั้งนี้ ให้ นาหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ งมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
เงิน ที่ ได้ จากการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิน ให้ หั ก ไว้ เป็ นค่ า ใช้ จ่า ยในการยึด อายั ด และขาย
ทอดตลาด และจ่ ายเงิน สมทบหรื อ เงิน เพิ่มที่ค้างจ่ าย ถ้ ามีเงิน เหลื อให้ คืน แก่ นายจ้ า งโดยเร็วโดยให้
เลขาธิการมีหนั งสือแจ้ งให้ นายจ้ างทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับถ้ านายจ้ างไม่ มาขอรับคืนภายในห้ าปี ให้ ตกเป็ นของกองทุน
มาตรา 4818 เมื่อลูกจ้ างประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรือสูญหาย ให้ นายจ้ างแจ้ งเหตุดังกล่ าวต่ อ
สานักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด ภายในสิบห้ าวันนั บแต่ วันที่นายจ้ างทราบ
หรือควรจะได้ ทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรือสูญหาย
มาตรา 49 19 เมื่ อ ลู ก จ้ า งประสบอั น ตราย เจ็บ ป่ วย หรื อ สู ญ หาย ให้ ลูก จ้ า งหรื อ ผู้ มี สิท ธิต าม
มาตรา 20 ยื่นคาร้ องขอรับเงินทดแทนต่ อสานักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรือสูญหาย
มาตรา 50 เมื่อมี การแจ้ งการประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสูญหาย ตามมาตรา 48 หรื อมีการ
ยื่นคาร้ องขอรับเงินทดแทนตามมาตรา 49 หรือ ความปรากฎแก่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ว่าลูกจ้ างประสบ
อั น ตราย เจ็บ ป่ วย หรื อ สู ญ หาย ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่สอบสวนและออกค าสั่ งให้ น ายจ้ า งจ่ า ยเงิน
ทดแทนให้ แก่ ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยมิชักช้ า
คาสั่งตามวรรคหนึ่งถ้ าเป็ นกรณี ท่ลี ูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนให้
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่กาหนดจานวนเงิน ทดแทนและระยะเวลาที่ต้องจ่ ายเงินทดแทนไว้ ด้วย และสั่งให้
นายจ้ างจ่ ายเงินดังกล่ าวแก่ ลูกจ้ างภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่นายจ้ างทราบหรือถือว่ าได้ ทราบคาสั่ง
ให้ นายจ้ างจ่ ายเงินทดแทนแก่ ลูกจ้ างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ณ สถานที่ทางานของลูกจ้ าง
สถานที่อื่นตามที่นายจ้ างและฝ่ ายลูกจ้ างตกลงกัน หรือที่สานักงาน

มาตรา 48 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
19
มาตรา 49 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
18
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กฎหมายเงินทดแทน ในส่วนนี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอานาจของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ตาม
กฎหมายฯ กาหนดว่ามี อ านาจอย่างไรบ้ างทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ ก ารบังคับ ใช้ กฎหมายฯ เป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเนื ้อหาโดยสรุปดังนี ้
1. เข้ าไปในสถานประกอบการ หรื อ สานักงานของนายจ้ าง สถานที่ทางานของลูกจ้ างใน
เวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ ตก หรื อ ในเวลาทาการ เพื่อ ตรวจสอบหรื อ
สอบถามข้ อเท็จจริ ง ตรวจสอบทรัพย์ สินหรื อ เอกสารหลักฐานอื่น ถ่ายภาพ ถ่ายสาเนาเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการจ้ าง การจ่ายค่าจ้ าง ทะเบียนลูกจ้ าง การจ่ายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง
หรื อ น าเอกสารหลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งไปตรวจสอบหรื อ กระท าการอย่ า งอื่ น สมควรเพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้ อเท็จจริ งในอันที่จะปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้
2. มีหนังสือสอบถามหรื อเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ อ งมาให้ ถ้อยคาหรื อให้ สง่ เอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องหรื อสิง่ อื่นที่จาเป็ นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
3. ยึด อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ตามคาสัง่ ของเลขาธิการตามมาตรา ๔๗
4. ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายฯ มีฐานะเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด 8
การส่ งหนังสือ
1. วิธีการส่ งหนังสือ
มาตรา 61 ในการส่ งค าสั่ ง ค าวินิ จฉั ย ค าเตือ น หรื อ หนั งสื อ แจ้ งการประเมิน เงิน สมทบของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ให้
ส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ เจ้ าหน้ าที่หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่นาไปส่ ง ณ ภูมิลาเนาหรื อ
ถิ่นที่อยู่ หรือสานั กงานของนายจ้ างในเวลากลางวันระหว่ างพระอาทิตย์ ขนึ้ และพระอาทิตย์ ตกหรื อใน
เวลาทาการของนายจ้ าง ถ้ าไม่ พบนายจ้ าง ณ ภูมิลาเนา หรื อถิ่นที่อยู่ หรือสานั กงานของนายจ้ าง หรื อ
พบนายจ้ างแต่ นายจ้ างปฏิเสธไม่ ยอมรับจะส่ งให้ แก่ บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วและอยู่หรื อทางาน
ในบ้ านหรือสานักงานที่ปรากฏว่ าเป็ นของนายจ้ างนั้นก็ได้
ถ้ า การส่ งตามวรรคหนึ่ งไม่ สามารถกระท าได้ ให้ ส่ งโดยปิ ดค าสั่ ง ค าวินิ จฉั ย ค าเตื อ น หรื อ
หนั งสือ แจ้ งการประเมิน เงิน สมทบ ในที่ซึ่งเห็น ได้ ง่า ย ณ สานั กงานของนายจ้ าง สถานที่ทางานของ
ลูกจ้ าง หรือภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ของนายจ้ าง เมื่อได้ ดาเนินการดังกล่ าวและเวลาได้ ล่วงพ้ นไปไม่ น้อย
กว่ าสิบห้ าวันแล้ ว ให้ ถือว่ านายจ้ างได้ รับค าสั่ง ค าวินิจฉัย คาเตือ น หรื อหนั งสือแจ้ งการประเมินเงิน
สมทบนั้นแล้ ว

เนื ้อหาโดยสรุปในส่วนนี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ วิธีการส่งหนังสือในเรื่ องต่าง ๆ อาทิเช่น คาสัง่ คา
วินิจฉัย คาเตือน หรื อหนังสือแจ้ งการประเมิน ตามที่กฎหมายเงินทดแทนกาหนดให้ ทางหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการที่ จ ะส่ง หนังสื อ ไปยังนายจ้ า ง ว่ามี วิธี ก ารส่งโดยให้ ส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรื อให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่นาไปส่ง ณ ภูมิลาเนา หรื อถิ่ นที่อ ยู่
หรื อสานักงานของนายจ้ างในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ ตก หรื อในเวลา
ทาการของนายจ้ าง ถ้ าไม่พบนายจ้ าง ณ ภูมิลาเนา หรื อถิ่นที่อยู่ หรื อสานักงานของนายจ้ าง หรื อ
พบนายจ้ างแต่นายจ้ างปฏิเสธไม่ยอมรับจะส่งให้ แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ ว และอยู่หรื อ
ทางานในบ้ านหรื อสานักงานที่ปรากฏว่าเป็ นของนายจ้ างนัน้
ถ้ าการส่งตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถกระทาได้ ให้ สง่ โดยปิ ดคาสัง่ คาวินิจฉัย คา
เตือน หรื อหนังสือแจ้ งการประเมินเงินสมทบ ในที่ซงึ่ เห็นได้ งา่ ย ณ สานักงานของนายจ้ าง สถานที่
ทางานของลูกจ้ าง หรื อภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่ของนายจ้ าง เมื่อได้ ดาเนินการดังกล่าวและเวลาได้
ล่วงพ้ นไปไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันแล้ ว ให้ ถือว่านายจ้ างได้ รับคาสัง่ คาวินิจฉัย คาเตือน หรื อหนังสือ
แจ้ งการประเมินเงินสมทบนันแล้
้ ว
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หมวด 9
บทกาหนดโทษ
เนื ้อหาโดยสรุ ปในส่วนนีเ้ ป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับบทกาหนดโทษ ในกรณี ที่นายจ้ างไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายเงินทดแทน โดยในบางความผิดจะมีโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียว แต่บางความผิดจะมีทงั ้
โทษจาคุก และโทษปรับ โดยโทษขันต
้ ่าสุดคือ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ และโทษขันสู
้ งสุดคือจาคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจ
้ าทัง้
ปรับ แต่อย่างไรก็ตามความผิดตามกฎหมายเงินทดแทนเป็ นความผิดที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ ถ้ า
ผู้มีอานาจเปรี ยบเทียบเห็นว่าผู้กระทาความผิดไม่ควรได้ รับโทษจาคุกหรื อไม่ควรถูกฟ้องร้ อง 20
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